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1. Види контролю за якістю продукції 

 

Для того, щоб управляти якістю продукції, в тому числі і 

сільськогосподарською, необхідно правильно контролювати  її якість. Контроль 

якості необхідний для визначення її придатності визначеному цільовому 

призначенню. 

Контроль якості продукції – це контроль кількісних і (або) якісних 

характеристик властивостей продукції. В забезпеченні рівня якості с/г продукції 

велика роль належіть вибору видів і засобів контролю. Згідно ГОСТ 16504-81 види 

контролю систематизують за слідуючи ми ознаками: 

 стадія створення і існування продукції; 

 етап процесу виробництва; 

 повнота охоплення контролем; 

 вплив на об’єкт контролю; 

 застосування засобів контролю. 

В залежності від стадії створення і існування продукції розрізняють 

виробничий контроль і експлуатаційний. Виробничий проводять на стадії 

виробництва. Він охоплює всі допоміжні, підготовчі і технологічні операції. 

Експлуатаційний контроль проводять на стадії експлуатації продукції. В 

залежності від етапу процесу виробництва розрізняють вхідний, операційний, 

приймальний і інспекційний види контролю. 

Для с/г вхідний контроль означає перевірку відповідності технічних і 

технологічних даних машин, обладнання, наливно-мастильних матеріалів, запасних 

частин, отрутохімікатів, мінеральних добрив, комбікормів та ін., які постачаються 

промисловими підприємствами. 

Для посилення контролю продукції, сировини і матеріалів, які постачається 

промисловістю, не обов’язково створювати спеціальні лабораторії і збільшувати 

штати працівників. Для цього достатньо підвищити відповідальність робітників 

постачання, інженерної, агрономічної та ін. служб за проведенням елементарних 

контрольних оглядів. 

Операційний контроль – це контроль продукції або процесу під час виконання 

або після завершення технологічної операції. Цей вид контролю найбільш часто 

використовують. До нього можна віднести контроль технології виробництва повно 



раціонних кормів, сушіння продовольчого і насіннєвого зерна, активного 

вентилювання с/г продукції, контроль сортовий і насіннєвий, контроль умов 

зберігання с/г продукції, санітарний. 

Найбільш розповсюджений у сільському виробництві приймальний контроль 

– це контроль продукції, за результатами якого приймають рішення про придатність 

і (або) використання даної продукції. Його проводять в самому господарстві і на 

хлібоприймальному, переробному чи торговому підприємстві. При доставці зерна 

хлібоприймальним господарствам контроль його якості проводить лабораторія 

технохімічного контролю у строгій відповідальності до стандартів на методи 

досліджень. 

Інспекційний контроль проводять спеціально уповноважені особи з метою 

перевірки ефективності (правильності) раніше виконаного контролю. Його 

проводять державні інспекції і відділи по заготівлі і якості продукції 

Держагропрому України і Державна хлібна інспекція. При цьому перевіряють 

виконання заготівельними організаціями стандартів, технічних умов і діючих 

методів визначення якості продукції при закупівлі її в господарствах. 

Держінспектор контролює правильність застосування діючих стандартів і інструкцій 

при прийманні плодоовочевої продукції, сортуванні, упаковці, маркіровані, 

дотримання правил розміщення і зберігання. 

 

2. Методи оцінки показників якості продукції 

 

Розроблено багато методів визначення якості продукції та її рівня. Згідно з 

ДСТУ 2925-94 передбачені такі методи оцінки рівня якості продукції: 

 диференційний; 

 вимірювальний; 

 експертний; 

 органолептичний; 

 комплексний; 

 соціологічний. 

Диференційний метод визначення рівня якості продукції полягає у 

знаходженні окремих одиничних показників її якості, розрахунковий – у визначенні 

їх за допомогою аналітичних і теоретичних розрахунків. Якщо показники якості 

продукції знаходять не аналітичним розрахунком, а експериментальним 

вимірюванням, то такий метод називають вимірювальним чи інструментальним. 

Цим методом визначають геометричні розміри виробів, їх масу, час напрацювання 

на відмову в роботі тощо. Вимірювання здійснюють за допомогою обох, вказаних 

вище шкал, але частіше користуються шкалою відношень. Інструментальний метод 

дуже поширений в машинобудуванні через його об’єктивність, високу точність і 

можливість автоматизації. 

Експертний метод вимірювання показників якості, що полягає у визначенні 

показників якості продукції експертами, використовують тільки у разі 

неможливості, значної складності чи економічної недоцільності здійснення 

інструментального методу. Його використовують, наприклад, для вимірювання 

ергономічних та естетичних показників якості продукції. Експертами 



використовуються всі вимірювальні шкали, але частіше – так названі шкали 

порядків чи інтервалів (особливо реперні шкали з бальною системою градації). 

 В органолептичному методі вимірювання показників якості замість 

вимірювальних засобів використовують органи чуттів експертів. Широке 

розповсюдження цей метод отримав в харчовій, парфумерній промисловості та 

медицині. 

Комплексний метод полягає у визначенні рівня якості продукції за 

допомогою декількох показників якості продукції одночасно, а змішаний метод 

може поєднувати в собі й декілька методів разом (вимірювальний, органолептичний 

тощо). 

Соціологічний метод вимірювання показників якості продукції полягає у 

використанні масових опитувань споживачів чи користувачів продукції та 

оброблення їх результатів експертами. Опитування проводять за допомогою 

анкетування, голосування, збирання інтерв’ю тощо. Використовують вказаний 

метод переважно для визначення величини попиту на окремі види товарів, 

вияснення громадської думки щодо певних виробів тощо. 

Вимірюють звичайно окремі одиничні показники якості. Показники 

стандартизації, уніфікації, патентоспроможності, безпечності, економічні, 

однорідності продукції тощо визначають за допомогою розрахунків. Аналогічно 

знаходять значення комплексних показників якості продукції, але визначають для 

цього коефіцієнти вагомості інструментальним чи експертним методом. 

Оскільки результати всіх вимірювань є випадковими величинами, то всякі 

математичні дії з ними здійснюють відповідно з правилами оброблення випадкової 

інформації. Але яким би шляхом не отримували значення показників якості 

продукції їх порівняння здійснюють завжди за шкалою інтервалів чи за шкалою 

відношень. 

Якість, як об’єкт вимірювання є багатомірним і тому не може 

характеризуватися тільки одною фізичною величиною чи показником якості. 

Оскільки показники якості є величинами змінними в часі, то порівняння їх роблять з 

урахуванням цієї динаміки. 

 

3. Кількісна оцінка якості праці в сільському господарстві 

  

Критерієм оцінки якості праці можуть бути якість отриманої продукції чи 

якість виконаної роботи. 

Якість праці робітника – це сукупність властивостей процесу трудової 

діяльності, які обумовлені здатністю і прагненням робітника виконати визначене 

завдання у відповідності з встановленими вимогами. 

Основою оцінки якості праці за якістю виробленої продукції є відповідність її 

вимог державним стандартам. 

Частіше за все оцінка праці в с/г зводиться до оцінки якості виконаної роботи. 

Під якістю робіт необхідно розуміти ступінь виконання кожним працівником його 

функціональних обов’язків і вимог, які передбачені технологією виробництва і які 

виражаються показниками. 

Показник якості праці робітника – це кількісна характеристика 

властивостей процесу праці і його результатів, які складають їх якість. 



Підвищення ефективності і якості роботи всіх галузей АПК неможливо без 

діючої системи контролю, кількості і якості праці, без системи, яка основана на 

застосуванні самих досконалих методів і засобів вимірювань. 

Рівень якості робіт впливає не тільки на кількісні показники виробництва 

продукції, алей й впливає на ефективність с/г виробництва. 

Дані багаточисельних досліджень свідчать, що якість виконання с/г 

механізованих процесів оказує великий вплив на кінцеву ефективність с/г 

виробництва і збір продукції рослинництва. Доказано, що дуже великі втрати 

продукції рослинництва від недостатньо високої якості механізованих операцій. 

Тому контроль якості повинен здійснюватись не тільки за кінцевою продукцією, але 

й безпосередньо по кожній технологічній операції. 

Всі показники якості виконаних технологічних операцій в с/г діляться на дві 

групи: механіко-технологічні і тимчасові. 

Механіко-технологічні операції, в свою чергу, можна умовно поділити на три 

групи: 

- за механічної дією робочих органів і ходової частини машин на с/г матеріал 

при обробці (це глибина обробки і її рівномірність, глибина висіву насіння, 

добрив, пестицидів, її рівномірність, висота зрізу, рихлення ґрунту, висота 

зрізу, довжина зрізу стебла, форма і стан поверхні обробленого поля, 

збереженість стерні, ступінь чистоти поверхні від рослинних залишків); 

- за виконанням норм внесення і рівномірному розподілення матеріалів(це 

виконання норм внесення і рівномірність розподілення насіння, бульб, добрив, 

пестицидів, ступінь відхилення від норми, ступінь нерівномірності 

розподілення по поверхні, за глибиною, за довжиною рядку, ступінь 

нерівномірності міжрядь, скривлення рядків, валків); 

- за повнотою обхвату обробки поверхні, збору продукції, її кількісним і 

якісним втратам (це показники, які характеризують повноту обробки поверхні, 

збір продукції, її кількісні і якісні втрати). 

Тимчасові показники відображають специфіку впливу фактору часу на 

кінцеву ефективність с/г виробництва. До них відносяться своєчасність виконання 

технологічних операцій (обумовлює найбільший агротехнічний ефект за кінцевим 

збором продукції) і їх оптимальна тривалість (забезпечує найбільший відносний 

економічний ефект за вартістю отриманої продукції на одиницю витрат, які 

вироблені при виконанні технологічної операції). 

Стандарти підприємства (СТП) на механізовані роботи в рослинництві 

включають: вимоги до результатів дії с/г машин на грунт (глибина обробки, висіву 

насіння, добрив і їх рівномірність, форма і стан поверхні обробленого поля та ін.); 

виконання вимог норм внесення і рівномірність розподілення насіння, добрив, 

пестицидів і т.д.; повноту обхвату обробкою площі (відсутність огріхів), збору 

продукції, її кількісні і якісні втрати та ін.; виконання робіт в оптимальні календарні 

строки, які встановлюються з обліком погодних умов і які сприяють отриманню 

найбільшої кількості продукції з одиниці земельної площі.   

Кількість показників якості для окремих робіт встановлюється в залежності 

від виду і складності роботи і її місця в загальному технологічному комплексі. Для 

багатьох технологічних операцій кількість показників кількості знаходиться в межах 

від 2 до 5. 



Механізатори відрізняються між собою при виконанні операцій кваліфікацією, 

професійною майстерністю, досвідом, які забезпечують при рівних умовах різний 

рівень якості виконаної технологічної операції.  

При оцінюванні якості праці і якості механізованих технологічних операцій 

застосовують бальну систему оцінки.  

Органолептичний метод основується на сприйнятті органами чуття такої 

інформації, яка не представлена в числовому значенні. Об’єкт контролю оцінюється 

в результаті чуттєвого сприйняття – зору, дотику (в окремих випадках – нюху).   

 

4. Форми вираження оцінок показників якості 

 

За формою вираження оцінки можуть бути метричні, бальні і безрозмірні. 

Метричні оцінки є вираз результатів вимірювань в існуючих системах 

метричних мір. Їх виставляють після проведення лабораторних вимірювань і 

визначень ознак чи властивостей продукції: стан зерна чи вологість (процент), 

об’ємна маса зерна чи натура (г/л), вміст вітаміну С (мг%), міцність рослинних 

волокон  (кгс), гнучкість волокна (мм). 

Бальні оцінки широко застосовують при використанні органолептичних і 

експертних методів досліджень. Особливо широке застосування знайшла система 

бальних оцінок при органолептичному аналізі якості продукції. 

За ГОСТ 16504-81 бальний спосіб вираження показників якості продукції за 

допомогою умовної системи числових балів. 

Безрозмірні оцінки використовуються для вираження рівня якості продукції і 

для порівняння виробів різного призначення. При цьому способі оцінка виражається 

в долях одиниці чи в процентах. Наприклад, придатність трести – 0,67, 

відокремлення – 2, розтягненість снопу – 0,8. 

 

5. Атестація якості продукції 

 

Атестація продукції проводиться з метою забезпечення випуску продукції, яка 

відповідає за своїми техніко-економічними показниками найвищому світовому 

рівню, потребам народного господарства, населення країни і експорту. 

Атестація продукції є основою для: 

- оцінки діяльності підприємств і організацій-заготівників продукції, 

галузей промисловостей і регіонів по підвищенню технічного рівня і якості 

продукції і збільшенню виробництва продукції вищої категорії якості; 

- здійснення контролю за додержанням підприємствами-виробниками 

нормативів строків обновлення продукції; 

- стимулювання виробництва новою високоефективної продукції вищої 

категорії якості і використання санкцій з метою зняття з виробництва застарілої 

продукції. 

Атестації за категоріями якості не підлягає: 

- продукція, яка не пройшла промислової переробки; 

- продукція, яка поставляється тільки для нужд оборони країни; 

- запасні частини і комплектуючі вироби, які призначені  тільки для 

продукції, яка знята з виробництва; 

- харчові продукти; 



- продукція, яка призначена тільки для медичних цілей; 

- парфюмерно-косметичні товари; 

- ювелірні вироби і вироби художніх промислів; 

- видавницька продукція і витвір мистецтва; 

- продукція, яка призначена тільки для внутрішньозаводського 

застосування; 

- пестициди. 

Атестацію продукції і встановлення строку дії категорій якості здійснюють 

державні атестаційні комісії, які утворюються міністерствами (відомствами) – 

виробниками продукції, яка атестується. 

Якщо продукція, яка представлена до атестації, не відповідає встановленим 

вимогам для вищої чи до першої категорій якості, державна атестаційна комісія 

приймає рішення про відмову в атестації такої продукції. 

До вищої категорії якості відноситься продукція, яка по техніко-економічним 

показникам знаходиться на рівні кращих світових досягнень чи перевищує їх, 

відповідає значенням, які передбачені стандартами, і відповідає нормативно-

технічним документам. 

Промислова продукція вищої категорії якості означається державним Знаком 

якості. 

До першої категорії якості відноситься продукція, яка відповідає нормативно-

технічним документам, за якими вона випускається, які містять сучасні вимоги 

передбачені стандартами для серійно виробляємої продукції. 

Продукцією першої категорії якості рахується та продукція, на яку 

зареєстровано відповідне рішення Державної атестаційної комісії. 

Продукція відноситься до вищої категорії якості строком до трьох років, в 

тому числі продукція легкої промисловості – строком до двох років. 

 

6. Стандартизація засобів вимірювань основними 

нормативно-технічними документами 

 

Державною системою забезпечення єдності вимірювань є державні стандарти. 

Вони представляють собою комплекс документів, якими встановлюються і 

регламентуються одиниці фізичних величин. 

Забезпечення виправлення засобів вимірювання, правильності виконання 

вимірювань і достовірність їх результатів досягається виконанням вимог Державної 

системи єдності вимірювань (ДСВ). 

ДСВ  - це комплекс регламентуємих стандартами взаємопов’язаних правил і 

положень, вимог і норм, які визначають організацію і методику проведення робіт по 

оцінці та забезпеченню точності вимірювань, результати яких використовуються 

органами, підприємствами і організаціями. 

До експлуатації в народному господарстві допускаються засоби, які признані 

за результатами метрологічного над зору гідними до застосування. 

Вимоги до контролю якості встановлюють: 

- види випробувань, яким повинна підлягати стандартизована продукція; 

- періодичність випробувань; 

- методи випробувань по кожному пункту технічних вимог; 

- правили відбору і підготовки зразка для випробувань; 



- порядок проведення контролю; 

- параметри процесу контролю; 

- вимоги до вимірювальної апаратури; 

- форму і способи обробки результатів контролю; 

- форму протоколу результатів контролю. 

До засобів вимірювання відносяться міри, вимірювальні прилади, 

вимірювальні інструменти, машини і установки.  

За способом отримання вимірювальної величини засобу вимірювання діляться 

на прилади безпосередньої оцінки і прилади порівняння, а точності – на прилади 

різного класу точності. Клас точності означається номером, числом, буквою чи ін. 

способами. 

Методи вимірювань діляться на прямі і побічні. При прямих відразу 

отримують оскому величину, а при побічних вимірюваннях ту чи іншу фізичну 

величину отримують шляхом обчислення. 

 

 

 

 


